ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ
“ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – гр. ВАРНА
бул. “Сливница” № 189, тел: 756-756; факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com

ОБЯСНИТЕЛНА

ЗАПИСКА

към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.
Отчетът за касово изпълнение на бюджета на ПГСАГ „В. Левски” – гр. Варна към
31.03.2018 г.е съставен в изпълнение на получената субсидия в размер на 173355 лева.
Собствените приходи са по параграфи, както следва:
§ 24-05- Приходи от наем на имущество
§ 10-16- Възстановени консумативи
§ 36-11- Застрахователни обезщетения

1800 лв.
849 лв.
734 лв.

- 9 798 лв. за стипендии;
- 163 557 лв. за издръжка
Средствата са използвани основно за изплащане на трудови възнаграждения и
изплащане на консумативи- вода, телефони, ел.енергия, за закупуване на материали,
услуги.
Начисления данък върху приходите за 2017 в размер на 324.00 лв. е внесен по
сметка на републиканския бюджет.
Изплатени са трудови възнаграждения на персонала на обща стойност 129419
лв., отразени по § 01-01.
По § 02 други възнаграждения са изплатени 3 888 лв., за СБКО – 1867 лв. и за
болнични – 1801 лв., обезщетения – 220.32 лв.
Разходите за осигуровки от работодателя са в размер на 30344 лв.
Направени са разходи за повишаване на кваливификацията на персонала в
размер на 510.00 лв. са отразени по § 10-20.
Разходите за закупуване на учебни и канцеларски материали, за консумативи за
компютри и принтери, хигиенни материали и други са в размер на 747 лв. са отразени
по § 10-15.
Разходите за топлоенергия, ел. енергия и вода са платени авансово в края на
2017 г.
Направени са разходи за външни услуги в размер на 5229 лв. отразени по § 1020 и са за поддръжка на компютрите, дезинфекция, ПИИ и др.
По § 10-51 са отчетени направените разходи за командировки в страната за
провеждане на състезания и обучения в размер на 712 лв.
В срок са изплатени стипендиите на учениците в размер на 3957 лв. по § 40-00.
По програма мярка „Без свободен час“ са изразходвани 426.44 лв. от бюджета на
гимназията.
От преведената субсидия по проект „Твоят час“ са изплатени трудовите
възнаграждения за първото тримесечие от дейността, а именно м. 11, м.12.2017 и м. 01.2018 г.
По проект Еразъм + са закупени билети за участниците- 25 бр.- ученици и учители.

Ръководството на ПГСАГ „Васил Левски“ – гр. Варна се стреми към разумни разходи и
извършва само плащания, свързани и необходими за нормалното протичане на учебния
процес.
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